Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen
en financieel verantwoordelijken
VVB-secretariaat
Het VVB secretariaat zal gesloten zijn op:
 31 oktober
 1 november
 11 november

Algemene Vergadering VVB
De algemene vergadering VVB, zoals voorzien in hoofdstuk 3 art. 2 van de statuten
van de Vlaamse Volleybalbond vzw, zal doorgaan op vrijdag 25 november 2016
Plaats:

Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde

Aanvang: 19.30u
Dagorde:
1. Nazicht der stemgerechtigden
2. Welkomstwoord door de voorzitter
3. Goedkeuring van de begroting 2017
4. Voorstellen en interpellaties
5. Slotwoord door de voorzitter
Voorstellen en interpellaties (aan mondelinge interpellaties ter zitting zal geen gevolg gegeven worden)
moeten ingediend worden op het VVB-secretariaat, Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde, uiterlijk op
woensdag 26 oktober 2016.

Clubbijdrage 2015-2016 en 2016-2017
Wegens de overstap naar een nieuw programma, werd de ‘automatische’ facturatie van de clubbijdragen
niet overgenomen. Daarom zal, een dezer dagen, aan elke competitief spelende club een factuur
verstuurd worden voor de clubbijdrage betreffende het seizoen 2015-2016.
Voor het seizoen 2016-2017 zal de clubbijdrage op de factuur van januari worden verrekend.
Vanaf seizoen 2017-2018 wordt de clubbijdrage opnieuw ‘automatisch’ aangerekend op de factuur van
september.
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Beveiligde website
Omdat wij de beveiliging van de persoonsgegevens van onze leden ernstig nemen,
verloopt de Clubadministratie sinds 8 september over een beveiligde ‘https://
verbinding’ i.p.v. de gewone http:// verbinding.

volleyscores.be
Ontdek onze nieuwe site : http://www.volleyscores.be
Hier kan je alle wedstrijden, uitslagen en rangschikkingen terugvinden van de nationale/landelijke en
provinciale reeksen alsook van de recreatieve competities van De Vriendschap, Vobog en Brevo.
Door op het wedstrijdnummer te klikken kan je alle informatie over deze wedstrijd vinden, alsook de
scheidsrechters en de sporthal.
De website is een full-responsive website, die ook op tablet en smartphones bruikbaar is.
NIEUW !
Er bestond reeds een directe link naar de Volleyscores pagina voor je club. Nu is er ook een
rechtstreekse link mogelijk naar een specifieke ploeg.
Voorbeeld:
 link naar een club: http://www.volleyscores.be/direct/AA-2303. Vervang in dit voorbeeld de
“AA-2303″ door het stamnummer van jouw club. Het stamnummer van je club kan je vinden
door je club op te zoeken via het zoekscherm op Volleyscores. Je vindt daar het stamnummer
voorafgaand aan de clubnaam.
 link naar een ploeg: http://www.volleyscores.be/direct/AA-2303/LAM. Vervang in dit voorbeeld
de “AA-2303″ door het stamnummer van jouw club en de “LAM” door de reeksafkorting
van de reeks waarin jouw ploeg speelt. De reeksafkorting voor je ploeg kan je vinden door op
Volleyscores in de linkerkolom op de reeks te klikken waarin je ploeg speelt. Je vindt dan de
reeksafkorting tussen haakjes achter de titel.

Tussenkomst lidgeld aansluiting sportclub
Vraag aan de clubbestuurders om dit door te geven aan uw leden.
In deze tijd van veel te maken kosten is elke financiële tussenkomst een kleine hulp.
Elke mutualiteit zorgt voor een financiële tussenkomst bij een lidmaatschap bij een sportclub.
Via onderstaande links vindt u een invulformulier terug. Dit formulier invullen, aan de clubsecretaris
geven ter ondertekening en te bezorgen aan de mutualiteit.
Christelijke Mutualiteit
http://www.cm.be/binaries/Attest-sport_tcm375-102263.pdf
Liberale Mutualiteit
http://www.lm.be/BrabantNL/Uw-mutualiteit/Publicaties/Aanvraagdocumenten/Documents/sport_fitness.pdf
Onafhankelijk Ziekenfonds
http://www.oz.be/~/media/oz/pdf/forms/fitnesssportclub.ashx
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Partena ziekenfonds
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-terugbetalingen/sportclublidgeld
Socialistische Mutualiteit
https://www.fsmb.be/sites/secure.fmsb.be/files/Avantage%20sport_nlOK.pdf
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
https://www.vnz.be/wp-content/uploads/2014/11/sport-offitnessclub.pdf
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
http://www.nzvl.be/sites/default/files/GA0101%20SPORT%20-%20TUSSENKOMST1.pdf

Sporters beleven meer
Tijdens de Maand van de Sportclub in september
hebben massaal veel sportclubs voor één of meerdere
dagen hun deuren geopend om het grote publiek op
een leuke manier kennis te laten maken met hun sport.
Wie sport, beleeft immers meer. En dat hebben de sportclubs alvast duidelijk gemaakt.
Zet jouw sportinitiatief tot eind 2016 extra in de kijker.
Sport Vlaanderen wil ook buiten de Maand van de Sportclub originele sportinitiatieven ondersteunen
door deze extra in de kijker te plaatsen. Organiseert jouw federatie of sportclub de komende weken een
leuk initiatief (waarin beleving centraal staat) en wil je dat graag extra promoten? Laat het dan weten aan
Sport Vlaanderen via sportersbelevenmeer@sport.vlaanderen.
Elke week worden 1 of meerdere originele inzendingen geselecteerd en via de Sociale Media van Sport
Vlaanderen in de kijker geplaatst. Bovendien maken deze activiteiten kans om aangekondigd te worden
in de krant De Zondag of om tijdens de uitzending van Studio Sport (Studio Brussel op zondag van
12u – 13u) door Stijn Vlaeminck vermeld of opgebeld te worden.

Met sportieve groeten,
Willy CORBEEL,
Secretaris-generaal VVB
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